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14 feb Feest avond KAK IWC 

22 feb Snert-toernooi 

29 feb t/m 

9 maart 

Voorjaarstoernooi 

11 maart ALV 20 uur 

21 t/m 29 

maart 

Clubkampioenschap-

pen senioren 

Belangrijke data: 

Tennisvereniging Soesterkwartier. 

Dollardstraat 117 3812 EV Amersfoort 

tel: 033-4616170 

www.tvsoesterkwartier.nl 

Facebook\TV Soesterkwartier 

info@tvsoesterkwartier.nl 

Zie website voor gegevens bestuur, administratie, 
commissieleden en sleuteladressen.  

Copy naar socialmedia@tvsoesterkwartier.nl 

Hamerstukken 

Het nieuwe jaar is weer begonnen en de banen raken langzamerhand steeds beter bespeel-
baar. Door de klimaatverandering hebben we weinig vorst en sneeuw, en kan er tot nu toe 
goed worden doorgetennist.  
In het voorjaar worden er weer een groot aantal tennisactiviteiten georganiseerd. Zo ook 
de clubkampioenschappen, voor het eerst in het voorjaar, aangezien het in September te 
druk werd met andere toernooien en de de najaarscompetitie. We hopen op veel deelnem-
ers! 
Binnenkort ontvangt u de uitnodiging via de mail om uw bardiensten voor komend jaar in 
te plannen. Nieuw dit jaar is dat 
we u weer willen vragen na afloop 
het bardienst-briefje in te vullen 
voor een sluitende administratie. 
Verder nog de opmerking dat de 
tennispas die u afgelopen maart 
kreeg voor meerdere jaren geldig 
is. U krijgt dit voorjaar dus geen 
nieuwe tennispas! 
 
Veel tennisplezier dit jaar! 

Snert-toernooi 

Zaterdag 22 februari hopen we op winters weer, want dan wordt het 
gezellige SNERT-toernooi georganiseerd, vanaf 14 uur. Je kan met een 
tennismaatje of een introducée meedoen. Jong of oud, prof of recre-
ant, iedereen is welkom. Inschrijfgeld is 5 euro en in de kantine kun je 
je inschrijven. It geat oan! 

Clubkampioenschappen Senioren 

Dit jaar organiseren we het voor de start van de voorjaarscompetitie, een ideale mogelijk-
heid om je vorm nog even te testen. Alle leden zijn welkom! De duur is teruggebracht naar 
een week, van 21 tot 29 maart, om het voor iedereen overzichtelijk te houden.  Inschrijven 
doe je via toernooi.nl. Dit kan vanaf eind januari. 

Voorjaarstoernooi 

Van 29 februari t/m 6 Maart 
wordt ons welbekende voor-
jaarstoernooi georganiseerd. Je 
kan je inschrijven t/m 23 februari 
via toernooi.nl. Het thema is dit 
jaar Italië, dus bereid je voor op 
veel pizza en pasta. Op 6 maart is 
de feest avond, ciao e arriverder-
ci! 

Nieuwe Jeugd Activiteiten Commissie 

Maurits, Anne Jan, Christel en Liesbeth (wie is wie op de foto?) vormen sinds eind vorig 
jaar het nieuwe JAC, en ze hebben afgetrapt met een spetterend jeugd kerstfeest. Komend 
jaar zullen ze voor de jeugd leuke activiteiten organiseren. Soms hebben ze extra handjes 
nodig. Ze zullen de ouders via de mail en de trainers hiervoor benaderen. Ook zoeken ze 
nog  1 extra lid voor hun commissie, dus heb je interesse? Meld je dan aan bij hen! 


